
 

 

AG-2010-RES-07

 
 قرار

 
 ضحايا الكوارثحديد هوية على تللمساعدة  راتتعزيز القد: الموضوع

 
، المنعقدة في دورتها الـ   )اإلنتربول(إن الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية        

 ، 2010نوفمبر / تشرين الثاني11 إلى 8الفترة من  في الدوحة، قطر، في 79

 بالشكل المناسب بعد وفاتهم، بضرورة تبين هوية األفراد سّلمت إذ

ي^زداد أهمي^ة باس^تمرار عل^ى ال^صعيد ال^دولي وف^ي              تبين ض^حايا الك^وارث       بأن   سّلمت وإذ
إط̂^ار التحقي̂^ق ال̂^شرطي، والم̂^ستلزمات القانوني̂^ة األخ̂^رى، وبأن̂^ه عن̂^صر ه̂^ام م̂^ن عناص̂^ر      

 مساعدة المجتمعات المتضررة من إحدى الكوارث للتعافي منها،

، الذي شكلت بموجبه الجمعية العامة      AGN/49/RES/2قرار رقم    ال هاعتبارتضع في ا   وإذ
 فريقا عامال لتعديل استمارة تبين ضحايا الكوارث،

، الذي أقّرت بموجبه الجمعي^ة العام^ة      AGN/66/RES/5 القرار رقم    هاعتبارتضع في ا   وإذ
 التوقيع على اتفاق التعاون المبرم مع منظمة األمم المتحدة،

، ال̂^ذي س̂^ّلمت بموجب̂^ه الجمعي̂^ة  AG-2005-RES-07 الق̂^رار رق̂^م ه;;اعتبارت;;ضع ف;;ي ا وإذ
̂^ة ف̂^ي      ̂^شاء قاع̂^دة بيان̂^ات دولي ̂^ة العام̂^ة العام̂^ة ب̂^ضرورة إن  لإلنترب̂^ول ف̂^ي لي̂^ون ب̂^شأن   األمان

، وأوص̂^ت بت̂^شكيل فري̂^ق عام̂^ل ت̂^ابع للفري̂^ق  �األش̂^خاص المفق̂^ودين والجث̂^ث غي̂^ر المتبيَّن̂^ة �
 التوجيهي ألفرقة تبين ضحايا الكوارث،

، ال̂^ذي أق̂^ّرت بموجب̂^ه الجمعي̂^ة  AG-2007-RES-10 الق̂^رار رق̂^م ه;;اعتبارف;;ي ات;;ضع  وإذ
  واللجنة الدولية المعنية بالمفقودين،اإلنتربولالعامة اتفاق التعاون المبرم بين 

، المتعل^ق    العامل المعني بتقييم آارث^ة الت^سونامي       اإلنتربولفريق   بتقرير   تحيط علما  وإذ
قاب آارثة التسونامي التي ضربت جن^وب ش^رق آس^يا ف^ي       في أع  تبين ضحايا الكوارث  بعملية  

؛ والتقرير المشترك لألمانة العامة واللجنة الدولية المعنية بالمفقودين المتعلق بعملية           2004عام  
؛ والتقي^يم   2008في أعقاب إعصار فران^ك ال^ذي ض^رب الفلب^ين ف^ي ع^ام                 تبين ضحايا الكوارث  

الم̂^شترك ال̂^ذي أجرت̂^ه األمان̂^ة العام̂^ة واللجن̂^ة الدولي̂^ة المعني̂^ة ب̂^المفقودين لخي̂^ارات مواجه̂^ة    
 ، 2010الكوارث في أعقاب الزلزال المدّمر الذي ضرب هايتي في عام 

̂^رة   ت;;ضع ف;;ي االعتب;;ار   وإذ ̂^ة 2011 - 2008 أن الخط̂^ة االس̂^تراتيجية للفت ̂^ول للجن  اإلنترب
 لتوفير أفضل   األمانة العامة ضحايا الكوارث تتضمن العمل بالشراآة مع       الدائمة المعنية بتبين    

 وأآثره^ا تن^سيقا، وآ^ذلك       تب^ين ض^حايا الك^وارث     مواجهة ممكنة لألحداث الدولية التي تقت^ضي        
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استحداث منظومة دولية لتكنولوجي^ا المعلوم^ات ف^ي ه^ذا المج^ال، وإذ تالح^ظ التق^دم الملم^وس                    

 الذي ُأحرز في آال المجالين،
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̂^ادرات ترّح;;ب وإذ ̂^دان األع̂^ضاء  بمب ̂^ساعية إل̂^ى مواص̂^لة تعزي̂^ز ق̂^درات   البل ̂^ة  ال األمان
  لتقديم الدعم في مواجهة الكوارث، وال سيما في سياق تبين ضحايا الكوارث،العامة

 : علىاألمانة العامة تشجع

 ومع المنظم^ات الدولي^ة والهيئ^ات        البلدان األعضاء الشروع في عملية مشاورة مع       .1
 س^عيا إليج^اد حل^ول ل^ضمان التأه^ب الم^ستمر والمالئ^م لمواجه^ة ح^االت                   األخرى،

̂^راح تح̂^سينات          ̂^داف، واقت ̂^ز ومح̂^دد األه ̂^ى نح̂^و مرآ ̂^وارث عل ̂^ين ض̂^حايا الك تب
 وآفاءته̂^ا بم̂^ا يتماش̂^ى م̂^ع اآللي̂^ات تب̂^ين ض̂^حايا الك̂^وارثلتعزي̂^ز فعالي̂^ة عملي̂^ات 

 وأساليب العمل المتبعة في هذا المجال؛

 الجمعية العامة لتنظر فيها وتتخذ إج^راءات ب^شأنها ف^ي            تقديم تقرير وتوصيات إلى    .2
 .2011دورتها القادمة في عام 

 
 

مداعُت  
 
 


